
                
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Προς το 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

 

Α). Σύµφωνα µε τις διατάξεις (του άρθρου 232 του 

ν.4072/2012), σας γνωστοποιούµε ότι 

αναρτήσαµε, την ( ____ / ____ / 201___), στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας µας, ηλεκτρ. δ/νση :  

(www______________________________),  

τα συνηµµένα (που έχουν τσεκαριστεί) :  

Α) Πρόσκληση _____________________  □ 

Β) Ισολογισµός χρήσης ______________  □ 

Γ) Άλλο ∆ηµοσιευτέο ________________ □, 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 

του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 

2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 

3419/2005 ως ισχύουν, παρακαλούµε για την 

καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας µας Χρήσης 

(______________) και σας υποβάλλουµε 

συνηµµένα (που έχουν τσεκαριστεί) : 

1) Ισολογισµό Χρήσης ____________________  □ 

2) Αποτελέσµατα χρήσεως _________________ □ 

3) Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων _______  □ 

4) Προσάρτηµα  __________________________ □ 

5) Έκθεση ∆Σ για ΑΕ/ή ∆ιαχειριστών ΕΠΕ___  □ 

6) Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)_________ □ 

7) ∆ιπλότυπο είσπραξης από ∆.Ο.Υ. για δηµο-

σίευση ισολογισµού στο ΦΕΚ ______________ □ 

8) Πρακτικό ∆.Σ._________________________  □ 

9) Άλλο ∆ηµοσιευτέο _____________________  □, 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ/ ∆ΗΛΩΣΗ :  

Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α & 

 

Β) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ) 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:__________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: _________________ 

______________________________________ 

Ο∆ΟΣ : _______________________________  

ΑΡΙΘ. : ___________   Τ.Κ. : _____________ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : __________________________ 

Τηλ. 1:  ___________________________  

Τηλ. 2:  __________________________  

Fax :  ____________________________  

E-Mail : ___________________________  

 

Α.Μ. Ε.Ε.Α.: _____________ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____________________ 

Α.Φ.Μ.: ________________________ 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  ___ / ____ 201_ 

 

 

Για την καταχώριση των ετησίων οικονοµικών 
καταστάσεων στο ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 
10,00 € (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ.2 της ΚΥΑ Κ1-802/2011 - ΦΕΚ 470/ Β/24-3-
2011). 

 

 Ο/Η  Αιτών/ούσα 
 
 
 

Σφραγίδα Εταιρείας 

(Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο 

Νοµίµου εκπροσώπου) 

Οι εταιρείες παρακαλούνται όπως:  

Α) Προσκοµίσουν φωτοτυπίες των εγγράφων 

που υποβάλλονται 

Β) Προσκοµίσουν σε ψηφιακή µορφή τα 

υποβαλλόµενα έγγραφα.  



 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  
 

1. Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα 
εξής:  

Άρθρο 232 
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα 
έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε 
ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, 
εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας.  
Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε 
άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή 
λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα. 
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, 
οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το 
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας. 

 
2. Για την υλοποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (1) της ανωτέρω διάταξης 

(δηλαδή, για να αναρτούν νόµιµα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφηµερίδες 
τις δηµοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονοµικές καταστάσεις /ισολογισµό 
κλπ), θα πρέπει η διεύθυνση της ιστοσελίδας της κάθε εταιρείας να  καταχωρισθεί στην 
Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και η καταχώριση αυτή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους :  
1. είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής  
2. είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., µε τη  

συµπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσης (Βλέπε σχετικό έντυπο που χορηγεί η 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Ε.Ε.Α. µε τίτλο : “ΑΙΤΗΣΗ/ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 
(ΕΠΕ & ΑΕ)” 
 

3. Η υλοποίηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου (1) της ως άνω διάταξης, δηλαδή, 
«η χωρίς αµέλεια ενηµέρωση/ ανακοίνωση στο οικείο Μητρώο (δηλ. στο ΓΕΜΗ), του 
γεγονότος της ανάρτησης στην ιστοσελίδα κάθε δηµοσιευτέας πράξης», δεδοµένου ότι «οι 
προθεσµίες (που προβλέπει ο ν.2190/1920 και ο ν.3190/1955) και που συνδέονται µε τη 
δηµοσίευση σε έντυπα µέσα (δηλαδή των 20 ηµερών πριν την γενική συνέλευση), λογίζεται ότι 
εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο 
ΓΕΜΗ) την κάθε ανάρτηση στην ιστοσελίδα (και δεν εκκινούν από την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιήθηκε η ανάρτησή των)»], γίνεται µε την συµπλήρωση και υποβολή της 
παρούσας “ΑΙΤΗΣΗΣ / ∆ΗΛΩΣΗΣ”, ως και µε την υποβολή των κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών (που αναφέρονται σ’ αυτή). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση της αίτησης αυτής µπορεί να γίνει :  
Α) Για την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ των αναρτήσεων στη ιστοσελίδα (µε συνηµµένη 
σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας) και  
Β) Για την υποβολή στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (όπως αναφέρεται 
στο Β µέρος της αίτησης). 

 
4. Σχετικά µε τις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ σηµειώνεται ότι :  

4.1. Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα 
χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγµατοποιείται 20 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και 
σε περίπτωση τροποποίησής τους µέσα σε 20 ηµέρες µετά από αυτή, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 
2190/1920.  

4.2. Η µη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δηµοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως 
άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισµού ακυρώσιµη και επιφέρει 
ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και 
επίσης, για τις ΑΕ, εφαρµόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόµενα 
του Ν.2190/1920. 

 

 


